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Sdělení k poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
 
 Dne 26.06.2019 jsme od Vás obdrželi žádost o poskytnutí informací na tyto dotazy: 
1) vyplňuje žadatel žádost o vydání OP/ŘP/PAS rukou nebo je žádost předvyplněna?  
2) jakým způsobem je žádost o OP/ŘP/PAS opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, na tablet apod.)? 
3) co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)? 
4) zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální archiv nebo 
obojí) 
5) zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického podpisu? 
 
K uvedeným dotazům sdělujeme: 
1) Žadatel nevyplňuje žádost pokud žádá o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem, o cestovní pas a o řidičský průkaz. Pokud žadatel žádá o vydání občanského průkazu 
bez strojově čitelných údajů nebo žádost o cestovní doklad vydávaný na základě mezinárodní smlouvy, 
vyplňuje žádost vlastnoručně. 

2) Na Městském úřadu Svitavy se podepisuje v případě žádostí u cestovních dokladů a občanských 
průkazů podpisem na papír, v případě řidičských průkazů na tablet i na papír. 

3) Žádosti jsou po vydání dokladu založeny v zabezpečené místnosti v kovových uzamykatelných 
kartotékách. U občanských průkazů a cestovních dokladů je následně archivována po dobu 15 let od vydání 
dokladu, u řidičského průkazu je založena u evidenční karty řidiče po dobu jeho života. 

4) Viz bod 3. Veškeré údaje v digitálním archivu vede ministerstvo vnitra. To spravuje veřejně 
přístupné informační systémy veřejné správy. 

5) Jakým způsobem jsou tato data uchovávána nám není známo, jelikož správa veškerých technických 
zařízení a jejich systémů jsou v kompetenci ministerstva vnitra. Ministerstvo ze zákona vytváří podmínky 
pro činnost veřejné správy prostřednictvím veřejně přístupných informačních systémů veřejné správy, 
včetně dálkového přístupu. Doporučujeme obrátit se s daným dotazem přímo na ministerstvo. 
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Mgr. Ing. Pavla Velecká 
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